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quarto dia de bombardéla
PEARL HARBOUR, 5 (U. P.) -.- AS FÔRÇAS AERO-NAVAIS NORTE-AMERICANAS DESTRUIRAM OU DANIFICARAM 41 NA..

VIOS E 108 AVIõES JAPONESES, EM AMPLOS ATAQUES QUE CHEGARAM AO "CLIMAX" NO QUARTO DlA,: DE 800.".,',;'
BARDEIO DAS ILI!AS BONIN. i,
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(_!IW fi<'(llHO:-', ('OlHO �ol(hHlo� do 35 f-"
..

Bl'a�il, IHI T'pta:.:.'uurcla. at:iln-de�(ll'L(:' o leiaiS
-:\.TOSCOU, 5 (U. P.) - Os russos estão atacando fel'Ozm.ell- o H,'w,il 1',II'ja COI1l êles, 1011<, í

n-

d- Ite a fronteira meridional da Prússia Oriental, o que forçou os
I <'i ru, lia.' linha, <Ia fl'�nl!', nos Ip omados

1 i(l(�Il(jfi(_';lmo� com o 1-;f"'U cHh'(_H'Ô�O
alemães a desfalcar suas guarnições do setor de Varsóvia. Es- pat rió t ico ,IH,u10.lhps a certeza II<' Rio, 5 (A. N.) - Expressiva
pera-se, assim, que o general Rokossovskí tire partido da si- q ue SabCI'l'nl'" �"l' <li�nl" do seu solenidade teve lugar hoje pe-
tuação, ordenando a qualquer momento o assalto decisivo con- .'a<'I'ifícjo e ,[o l'ri\il(o�'io de habita"

la lnanhã na Escola i\1ecani-
- -

1
-

1 f 1 "t I nln dc� )I I ui:-; lH:"los lWÍspS da tf"l'l'a,
tl'a a.S 1l0siçoes eoncentraçoes a e111aS que (e ellC en1 a capl a St' n","'" ('.('lIt" I' :'OIH'''' anos de zação do Exército, por nlotivo
polonesa. _oh{'l'a.nia ,onhelllo, ('ollsl,,,il' luna do eUCel'ralnento dos trabalhos
�_ .".--_._ -..- -.---.------- � _"_"_"--- 1';\I"ia adlll il''-' ",'1, 011411' a vida;' do período letivo. Trinta e ciln-

Infelizmente, nã,"O era verdade! :l,::\:::l ;�I:' ;;::I.�:�;:�:I;�,,;�j�l(;',:�t1:,�,�:>l� (s·eOj'sofie(',iOais'.e(xlee,nrctrl...eO os quais,
pa'!. .. " 11I'rl4'1I1, al'alla"'os de (II" _ I '" uruguaio,

JjO� l)IrES, ã (U. P.) - f'lIuS3l'am l'eholiço, ))01' UllI mo-
lIIonq,'al' lill" (;1I111"',,, .,,,hemos de· constituiram a nova turma

JrI(,-llto, ]10 llIuntlo illh\h'o, ns lIutícias irl'ailliadas })f'la emissora I reli dê-Ia ('0111 illl!IIPhl'alli:ívp! (IPi .. I'- que agora se diploma por aque-
(1(' BI'I.lxelns Ilrh'HllIlHlo Ilue II AlemaJlha te

.. ria.capitlllado. A<1u
..e,-lj llIilliWão, qualldo alal'lIda. (.: a�silll

1p alto estabelecilllento de .en-
1 ti· t

. <111('> o BI'a:-;il IHí-de cl'es«'p)' l),ara u

]a CUllssora, t{ue, th'Slle as 7 hOJ'US (a 1101. Co t e ou em, "NU n-I g'lúda, ('�('I'(>\"'ll(ln 11111 �al'íllllo sino do exército. Tomaraln

Illumento nos
l'adialHlo () notiehíl'io IlUn:do, infert'olllpeu i'ii'lhitamellte sou pro- ,I()\'O 1111 hi,IIÍ,'ia 11I1I1Iana. p�rte à mesa o general lVIaurÍ- ."ngressos d"'"
gl'lIl1la para tt'ansmitir em líllg'lI11 ü'aneesa a seg'uinte informa- CIO Cardoso, ehe·fe do ESItado _

ç

('ão: ".Eshlcões estl'aug'f'irllS aUlludaram, por volta dlls 9,:10 . ,Maior do exército, que presi- (In.emas e teeqros
.

•ia manhã d� hoje, H. ('íIIlitnla�ão \Ia Alemanha. _Hé o lllolllímto, I" I t I elill a solenidade, o represen- R'1O,6 (E.) - A partir d? .dIa
lião I'("('phemos qualquer' eonfh'IlUlção (�essa llotíei.n? 'São uessou a u a tante do ministro da Guerra. 11 �o corrente, segund8-Ielra,
itlmltifieou o locutor de Hnlxelas as estn�oes estruug'en'ns (IUe Londres; 5, (U. P.) - Depois coronel Miguel Cardoso, gel1e� sera? aumentados ,?S ingressos
t('J'ill UI tll1l10 o sensacional "fUI 4)". ]<�, em Londres onde (I ser- de 4 anJS de guerra, cessou araI MUton Frei!tas de Almei- d� cm�mas e dem:3:1s casas de

,'i�o ofieinl de escuta seg'ue ('onstllutemente as irrll,diac:ões .10 luta ao longo de toda a frente da diretor da MOlto-Mecaniza- dIversoes desta capItal, pela co-

1lIU1141o illteiro ]Wlll�lI�lIa iniol'IlIIH}ão dês�e �'ênero foi �apta{�a. finlandesa. Como se sabe, os çã� do exército, general Pinto br�nça �a "quota de �statísti
n(. 1114,,10 liue fi lWtl('l1I d.· Hruxp]as contlllUI1 sem confIruwça,o finlandeses tinham recebido Guedes diretor do Ensino co-

ca destmada ao custeio da 01'

tle eSII{'eh' 1I1�'lIma e, att.', IllSlIlO, sem flulllquer orig'cm hem de· ordem de suspender o fogo as ronel Henrique Fontenelli, di- gan�zação ;e ,m�utenç�o �e
iinida. oito horas de ontem. O alto co- reto!' da Escola de Aeronáuti- servIços estatlstlcoS nacIonaIS,

. �, -, .• _ limando russo, por sua vez, 01'- ca, e outras paten'tes milita- d.e c.ar�te: mun��ipa).! jmpre;�-
•

JJ()� nnE�, .) (l. r.) -- A. Bll( CH}JtoU 1l0Ya, ll'rnlh,ll�a() da denou às suas tropas que ces- res. ,::mdIvelS a moblllzaçao econo-

f'misSOI'1I tle Bruxelas eTII líllg'ua j·Jameng'a,_diz("n,l. o (I seg'uinte: Isassem o fogo a partir da 111es-

I
mica e militar do país. A nova

""]'('za"o Oln inte: �OJII()S ohri!!'lHlos II (le<,la,tllr, ('om g'1'antle ima hora de hoje, visto o go- Trel·nnH mUI-to taxa será calculada à razão de

}H'SIlJ', Ijll(' não foi enufil'madn II lloticin, irradia,dl] ua lnanl�.ii, Ilvêrno de Helsinki aceitar as IflJU·
. 110� sôbre o preço de ingresso

tj('- Iwj(' pnr U1l1H f'rnissora, estra,n2,'('h'a, de flue a Alemanha terIIl condições preliminares de ar- Malmoe, Sue�l�, 5 (U. P.). -:- ou bilhete.

('Il])itltlIHlo. A IlIt:1 (,olltillua". mistício russas. Um exame medICO permItm ------------
provar que o melhor corredor A partir de 139 cruzeiros,
do mundo, Gunder Hagg', está vendemos cortes de casemiras
sofl'end0 os efeitos de treina- em a nossa Loja, na rua' Cons,
mento excessivo.

.

Mafra, 8-A.
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Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXX I H. 9200Floricnópolis- Quartc -íeire , 6 de Setenbre de 1944

A

,\ f'csta d"l hllh"'IH�tHJf'flf'iH, (�ste

ano, além, do :":('11 [!'I'uudc sr-ntrdo

cí\'ic'o, tr',1II :-;i�'l1ifi<:ado to(]o {,:-.iP(·
dai: - !>('Ia pJ'ilueil'ól vez n a JlOSS.l

h is rôriu , fÔJ'<.'as l)l'al"ih�iJ'as a come

IUOl'iHIJ JlIIBl ('UUt!lO {le hataJha de
01111'0 eont tnen tc. I� (> ...se cotn iuentr

(> J)l'('ci�anlt>lIte :u)uel(' de onde lJ.il1'
th-am as ('<lI':\\'(':las (1'U(' revC"Jal'.un

, .. Rl'asil ,i\ (�(->{l_'!I'(;rfia do ruunrlo, c

as levas Uf> (h"�bl�avad(Jl'ps t) ne }aTL�

,�al'a,n ()� flllldnlH('-nt()� da sua co

l()niz.�I(:.;io. .i nossa handeit'a SCl'<Í.

t'rguiclH no nJ'Ul;1111(�nto nestas lua·

nhüs f<'sti\'a� �la Sf'ul<lna (la J'átl'ia
com uma dupla. PIIlO(:[iO: o pUÍlt

.. ja�lJlO 1)01' tudo uur- r-la sim holiz'l

e a ,,..aúdadt: do 1<.11' nCl('ioJlal di ... �

f ante , {\o mexmo t euuro, hão '{(.l.

fYlJ tir-\.,t" Ol'�nnlo!'.as 9p1a grande
missão q ue- Iht-'s roi «on fiadas ('OHHJ

parleI ilJh'.�·I'allt(' dos es(�r('iios d;� ...

�;I(:Õt...s \·nid<.I.'"'i, rutu hl'ai'Ul'a PI--lú

Uht'l'!auOO _l tuuudo fl.n ... alllbi<�üe�
í nxr-uvntu s <ln tlondn<1<:iíu �Jt"ln j'[>1'

'�a h;'1I1<1 (.' a ('1'Ilf'ltlacle. Xús outros,

nova ofensiva russa «A Semana
da Pátria»

l\lOSCOe, 5 (U. P.) - Em sua nova ofe.nsiva, o exército
russo chegou a apenas 36 krns. da fronteira meridional da
Prússia Oriental, alcançando a linha fortificada do rio Narew
e ameaçando romper tôda a Ii.nh a nazista. O segundo exército
da Rússia Branca, que passou ao ataque numa frente de 56
kms. a sudoeste de Lonza, introduziu uma cunha profunda nas

linhas inimigas. Essa operação, além de seus objetivos diretos
visa também aliviar a pressão as linhas russas em outros se

tores, Com efeito assinala-se que à ameaça da Prússia Orien
ial Io rça.rá provavelmente os alemães a retirurern grandes
ccut íngentes de tropas da área de Varsóvia, o que poderá in
cluír decisivamente na batalha pela capital polonesa,

MOSCOU, 5 CU. P,) - Poderoso exército moscovita rea

lizou nova progressão rumo à fronteira sul da Prússia Orien
tal, tendo chegado a 22 milhas de seu objetivo, ou seja a linha
fortificada sôbre Narew. Ésse exército ameaça dividir t.ôda a

frente nazista na Polônia. Nas extremidades sul ao longo elo
setor oriental as tropas soviéticas lançaram um assalto e con

quistaram a cidade de Brasov, porta de entrada para o terri
tório (lo sudoeste, tendo ocupado posições que ficam 154 mi

lhas ela Jugoeslávia. O exército da segunda frente da Rússia
Branca começou nova ofensiva contra a Prússia Oriental, ao

longo da frente de 35 milhas, que fica a sudoeste de Lomza,
tendo introduzido protuuda cunha nas linhas alemãs.

Nos suR)úrbios
de Macon
Roma, 5 (U. P.) - As tro

pas do Sétimo Exército conti
nuam avançando rapidamente
no vale do Saone, no sul da

França, vencendo a desorgani
zada resistência alemã. Unida
des francesas chegaram aos

arredores de Macon,
•

Em-·�Étapfes-·_a_.-.�
Londres, 5 (U. P.) - O Su

premo Comando Aliado comu

nicou que os aliados chegaram
a Étaples.

------ ----- ._ ..__-- -----

Crianças asfixiadas pelos alemães
LONDRES, 6 (S, LP.) - O Movimento Subterrâneo Po

lonês apurou ultima,mente, que Illumerosas crianças, trabalhan
do em fábricas de sapatos, lia ,cidade de Lodz, por ordem elas
autoridades alemãs, mal-trataldas, domiciliadas em barracão,
sem alimentação adequada e doze ,horas de trabalho diário -

cairam doentes de tifo e outras doenças contagiosas.'Em con

BequêllüÍa, os alemães tl'anSpol'taram-nas, em número de 250,
entre oito e quatorze a'uos de idade, para uma câmara de gá.s,
pllde foram mortas.

Sem oposição
Kandy, 5 (U. P.) - Infor

mou-se que tropas britânicas
ocuparam, sem oposição, Vil

Sitaung, onde foram encontra
dos vários japoneses mortos e

lJrecioso equipamento,

•

PARIS, 5 (U. p.) - "O general De Gaulle desenvolve es

forços para que seu Gabinete seja a representação nacional,
tanto quanto possível" - declarou hoje íntimo colaborador
elo chefe francês. Daí a reorganização feita, afim-de aprovei
tar os elementos que tiveram destacada atuação em território
metropolitano, e que não estava De Gaulle em condições de
prestigiar, quando se achava m ArgeL O em.revlstado - cujo
n0111:e não é revelado a seu pedido - resumiu os planos de De
Gaulle nestas palavras: "O chefe do govêrno provisório leva
rá em linha de conta os defeitos ele todos os part.ídos, esque
cendo muitos dos seus erros, pois precisamos de nossas fôrças
para sobreviver, evitando que um; briguem contra so outros,
como caranguejos no cesto".

PãüõDês1ãríáTõãíifiiõáóllá"
LO'NURES, ii (U. 1'.) - Há um verdadeiro "bla.c.k-out." de

notícías oficiais em tÔl'110 das operaeões do 'general Patton,
Xão obstante, despachos fitledig'llos da fronteira francesa in
sistem em que os nmerlcauos atínglram os subúrbios de Es
trnsburgo e que a luta é parflculnrmente feroz nos arredores
de Snrhriickell, em solo alemão. A penetração de Patton em
território alemão foi anunciada pela Rádio Franee, de Al'gel,
Oficialmente, ])ol'ém, n:111a há eonfirnumdo estas tntormações,

Têm pavor dos russos...
ZURIQUE, 5 (U. P.) - O Conselho Federal da Confede

ração Suiça decretou a mobilização parcial das tropas íncum
bidas ela proteção às í'ronteiras. Enquanto isso, informa-se de
Berna que as populações alemãs 'nas regiões tronteírtças estão
dominadas pelo pânico, diante elo trágico de.sfêcho que a guer
ra lhes está prometendo. Temendo os russos, observa-se que os

alemães, aos milhares e milhares, fogem de Freyburgo e ou
tras cidades para a Floresta Negra, em grandes caravanas, le
vando utersílíos domésticos, mantimentos e outros artigos in-
dispensáveis. •
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Dr. Artor, Pereira
e Oliveira

Cllnica Gerol de Adult08
Doen9a. dos criança.

'

Loboratório de AnáUae.

Ielínicns.
Consultório: rua' Felipe Sçh.
midt. 21 [altos do Cosa Po
raiso], das 10.30 á. 12 • do.

IS à. 18 h•.
Residência: ruo Vise. de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manual}

MãR9'-�óilf "Prlsíõõêfrõi
LONDRES, 5 (U. P.) - Na á.rea de Mons, 11a Bélgica as

fôrças aliadas liquidaram grande bolsão alemão, que ficara
para trás, à sudoeste daquela cidad�. Foram fe\rtos uns nove

mil prisioneiros. O avanço aliado através da Bélgica só enC011-

tra agora limites na rapidez com que o,s abastecimentos pos
sam seguir as colunas de ,tanques. Ao sul de Cha.rlel'oi, os âlia
dos se estenderam de Florell1nes e Beaumont, ao passo que, n.o

vale do Alto-Mosa, avançaram até' a nordeste de Saint-Mlhie.1.

América da NorteTerremoto na
NOVA IORQUE, 5 (U. P.) - O terremoto que abalou esta

noite todo o noroeste dos Estados Unidos e parte do Canadá.
teve seu epic8lultro a 450 kms. a nordeste da cidade de Nova Ior

que. Segundo informou -o Observatório da UiThivers'idade de

Fordham, o choque limitou-se à superfície da terra, não 3itin
gindo as camadas p,rofundas como os terremotos destruidores.
Em Nova Iorque, duas adutoras de ág�s foram rompida.s�
além de outros prejuízos de menos impor,tâl!2ia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA PÁTRIA .Pelo Teatro
Para a granel e parada escolar com que, no cla 7 <lo vnrrer.to. 0- nossos e-'l:lbelc I Rio,4 (A. N.) - Corno há elYl

cin.entos de ensino, nesta Capital, celebr-arão a piJ.S�(lg'{'ln da chita da Independ8nL )

do Brasil. o Departament.o de .H:clúéação acaba de otgan izur o seguinie 1'I"ogl':!n;a: ': todos os grandes centros de
As S.JO horas. concentraC"iío, elos escolares na [1,"'-\'.:a da Baude ira. I!

cultura do mundo, o "Teatro
As fJ horas, desfile, 'na ordem seguinte: do Estudante" vai inaugurar
1 -- Banda r1e Música. breve, por iniciativa de seu di-
2 _ Haudchn Nai-iun a l (Pelotão). retor e fundador o escritor e

diplomata Pascoal Carlos Mag
no, um "curso de férias de tea
tro". Nesse curso, que constará
de três ou quatro reuniõs no

Teatro Fenix, gentilmente ce

dido para êsse fim pela atriz
Bibí Ferreira, figuras de proje
ção no nossos meios intelec
tuais e teatrais dissertarão, em
pequenas palestras de 10 a 15
minutos, sôbre problemas re

lacionados com a escola, rnon-
�i -- Es-r-o la t;i'{1u�tl'ial de Santa Catarlua .

.j Co lcgio Ca tariuerise. tagem e interpretação de pe-
li _ In sri. u to ôe Eelucu(:â(', equ.pu r-ar;o, ·'Cr'''J'.'''o de .J"'ll-'" ças. Artistas dos nossos palcos
7 _ Ju st : \1(, dE' Educação de Flo;·ianópo'." auxiliarão essas palestras con1

ITI:'\ERAl�j() aulas rápidas de "maquilag=",

�I_ctcíet� Vende·se Fe!·�:u�c;::;,�·;:;��n[es
--- contornando a Praca l.) «e :\.J\'e:1IiJ;, (':di "" ft <l,') C :'lt, efeitos dramáticos, iluminacâo,

1J Vti f:l lu uma. Pre- l'WILHAO lJAS 1\1 TOI'l.iPA.JJES etc. Tôdas essas aulas se1'50,
;0 de ocasião. Tra ter na "io cruzamen to d" rua Felipe Schmielt com a .10rl)l1;mu Coe!i1O. depois, publicadas em "Cader-
u o Rio Grande do Sul, 10. ESCOA.\II·;:'\TO nos de Cultura Teatral" :)':)1

V _ 2
a) Banüpil�a \;al'i;,nal (Pelotão) _ Rua Pai,I'C }'l0ll1�, l'Crmatlece:;uo llO G cU:.,·J iniciativa da Casa do ,,"', 1"'

Escolar Arq. "S<10 Jose". , f',,�t.I.
-----�---------------------------- )J) Pelot áo da lli,tríria rla Xossa Bandeira _ Hloil Parh:c Itornu. perruanec-en do dante, que esta, dessa 111.anel-

M
· no Orupo r';Sl'oJal' A,·Cj. '"São JOEé". ra, dando ao "Teatro do Estu-

aq U IS
c) G,rupo E.seoIar ':,José_ Boiteux" _ HUas Perll:o Ivo e Tenente Silveir"... .

dante" a posição que conquís-
«, » .

d)

(Y,rupo
Escolar Getlll_l� Vargas" _ Largo 1<

aglll1r1e,S,
ruas Tenente Silveira, Jtou como responsável direto do

! 1:' ernan<lo, .Vlaeha:lo e. Av. H�r("lllo Luz.
.' 'rand

.

'p,
'

_

e) G"upo }_,"c':'!H" "Ol ivio Amorrru
"

__ L""gc �aFl.l'".Ü(". runs Tt'nente ",i\,','"u gran e movimento a. an,acto

Londres, (S: F. L) _ Comu- pois de um ataque de vários' Fe"r.amlu :\lar']Jw:o c .'\\. Herc í l.o Luz.
'

I r�smo em todo o país ..
Disserta-

nicado oficial do Quartel Ge- dias. Essa O' " (';- , •

f) Grupo Escolar Arq. "Padre Anr-h ieta - HlWt' Pedro 1\0 e 'I'euen te Hilve lru.
I
rao nessas aulas: Itália Fausta,

guarruçao compre-
,

gl Un:po Escolal' "Si[\eira ele Sousa" -- n\la euore Roma, Ay. Hio Bramo, !Ester Leão Dulcina de }V'Ol"Ü"
neJ"al do General Koenig endia 150 houlens, sendo en- 'das ,L;te\"cs .JÚniOJ' e Presidente C"Dutinl1o. Is r M,.' d C ' n'h

1.

1'1"
"Na Bretanha, a guarniçã,o tregl1e eU1 u1ãos do Comando h) Glé1ilO L'l"ülal' A1'(1. "São José" _ H1W Padre Homa, A". Hio BI',mco e l'da, .0 la .

agno e arV":'L o, v [t-

alemã do Cabo Frehel l'eudeu- das FFI com a solene promes-
Esleyes .JÚniOl·. na ,JacInta, ��va�'? Lms,. <?Ul-

F' F
i) nl'upo 1:':,('01"" "Lauro Müller" -- Hu:! f-;,ie fIe Sell"1I1hru e Cai" Franc';s"u lherme de Flguelledo Z'jn1

38!",S j orças ranc_esas do In- sa de que a convenção de Ge- Tolentlr;'J (Largo l';lgunües). b' k S t R J"b
<.

d
-

tenol' na manha de 15 deluebra, en1 relação aos prisio- jl Gnl!)!) I,,,,olal' "Dias Velho" _ 1.,,,'gO }<'ni;unrle". ruao Tcr,,,nle ::;'11";",, dl1S Yh an a, osa, ar as e

agôsto. Nossas tropas t0111a- neiros, seria aplicada. A guar- f..'cl"Daml() :VlaC'hado 0 Sal(L.ll1l1a Marinho. al�v�l 0J ,M�r:oJN�nes, C�· I\��
l'alll de assalto o centro de re--nicão de Muleon foi atacada 1, HlllrJenagl'lJ1 - Rua Pudl'e Roma. permanc('endo no Gru!)o Esc"t:r,' Ar I, ga 1HaeS .umOpI" Ulattcy Aa!l1a_-
sistêllC'Ía ,alemã de Lazal'- AS- FFI caI)turaram 43 PrJS10� "São JOSe". g�, Je�nquec °tngeOdl:l nAP3.,-•

• ' 11\) CLH·.'O p"(l\"l';(ll'io de Educação F'íóil'u - Ull'Q'iJ F",,';nt:es. vao alme OS a 1 on 'Z€-
dnenx" perto de Paimpol e neiros. No Indre, a 15 de agôs- n) .-\I,'·i;:;o de 'I'leno,'es _ Rua Sere tie S?lr'n,])l'o c (a's "",:11(;];(' J TnlenLniJ. V d' A 'b 1 M h' dR"

t
.
'. .

d 50 .., I
-

e o, nl a ac a o '2nato
cap m,;aTam maIs e prrslO- LO, os a elnaes perderanl du- o) L,('ola lnr!u.-trial ele Santa CaiiJr'na _- r.'ll·g(l F:,gl'Jlilp," r rua T"'Ill'nt,' >-il

V" d M 1 t
'

••'. A'
' lelra e e o e ou ros

nel1'os. E!l,1 t.oda parte nossas I ant.e diferentes cOPlbates uma
,eira.

.

tropas rechaçaram col)1 êxito' centena de Ulortos e tiveram
)J) Cülégio CaL3l"inense _ Rua Parire HOlJw. \\. í�io [\("\111'0 e rua E"te\b

_ ........ ._..-.....-_..............-J'....................._,._...,._""'"
Júnior.

OS ataques alenlães, principal-' nU1l1erOSOS feridos, assilll coino q) ln,;titulo ele Educação. equiparado, "COI'::'::;o Ge ,Te.'(b'· _ 1:uas

mente em Cluny, perto de lVla- '10 veículos incendiados. :BJm Setembro e Con,ellwiro ;\TU[l·a.

f'On, e111, .. Bi'ioude, perto de tôd� a França, as FFI atacaIll r) Jn,titulo <1<' E(lllCac;ão ele Flori.f�nópoli, _ '1.:11",,0 Fagull'k" i"llnS

Cl ')1
Silveira. Fernando :\lnch:lllo e Salel,ml1a �Ial"inho.

erlY1011t..: �errand e em Deca- os comboios alemães que se PHEscmçÕb�S Dl\'lê!{SAS

zevil1e, I.iel'to de Villefral1che, desloca.m. Os alemães sofren1 Direr:[IO geral _ Inspetor de Erlm'aç:úo Físlc:r. AJti�l'i1'O Sil\ ";':1 (;·.\..\"ih

onde os �Jemãe.s se Tetirarltm. perdas consideráveis eU1 ho- COOl"ctcnarlore,; _ Jnspetol' ESCOla,·, Di,'c,h,rr's (' 1·('P!·(',pnl"l1(('� rins E'st�ilel,"'i-

COlll e}.e�Tad9S,. perdas. EDtre lllens e material. Equipes es-
mento' de cnsino,

Ch at�<l>llrOnX e Bourges, os peeializadas sabotaram os se- ("P'Si?':S,f'��I��e��::�:�:;��tj�i:,::���,�����tej)o� ;����:�e(�)�l�,(;,:\\�;, ",�, r;�I::,,'��',
e <11<)(:"". ,U

alemaes foram surpreendidos gnintes pontos: Canal de Bor-,,! Os alunos te"i1.'· ó:' CHIa pelol"o levarã'> rlJlll !l"".

ele enlb()scada, (3 perdel'aul' 50 gonha, depósito ele Perrigny, A fl"0l1te de .<."'" r>�10liío. a (jualí"o pas,;c" <i� t1ist.'"("'fl, 1118,'ch:,,'ú Uft, ('l1<"1"c .I,)

mortos, 27 feridos, 20 prisio- Allerey, na linha Chagny-Dô- mcsn,() "ex(].

.

'1
EntTc um p::'lo'�ào P outru hayerá tUlla (li:;l�l.l1('j<:1 dr til :ltrn !JJS;";O� (('.Jntado.;.; 'lOS

lleIrOS e numeroso m.aterifl! de e, em Saint-Leonar, na Alta chefe�, dos últinl."f>s plell1entos do peloUlo ante�·('dpnl(').

guerra. ,No Dep.artan1ento de Savóia, na linha de Arras a ,'\§" tomarão ]Jane "O dp,file os sluDos do la :,'l(\ e o>' men"r)l'l" do �o.

C:reuse, a gúerra abertà já (;0- Hazebrouk, na linha

Bourg-I
0' Grupos Es('olure;; le\'ore",) o seu pelel"" de :;"t"rtll� de\ :t1'inwn1e unifo"miz,,,lo':

lll�ÇOU. Emboscadas foram pre- Níacon, na estrada do "Cal de Os estabelel"imentos n2m'�,�,a,'ão :;ulnl'lli;'::rl'" :'os l'l'slwc:li\<t)o' r.1i,'elol'es. NUTROFOSFAN é o Tônico
IJa"adas enl tôd"'s a e"'t '1 I a Fa c'lI" N' , o p1"Oleo"01 de eelU(3ç'aO f!s)['a marchal'a " 1l"('!H(' rIu' a!unns Ide 1 PORQUE< 1 "

." ,

ai S :,; I a( as.�, U 1 e.;. U�lel osas 1I-
, o p1"tmellO gl'l1PO (estaiJelecllnento de cnsJllo 11l11]1[1' lO) ma '( �1"ru :lo SOlJ1 ,,1 i

,_

a reune ern sua

Num,so (lIa de combate, os J.le- nhas ferrovlanas foram aban- )Janela de ll1líslca. l� ol"lnula aprovaela pela 8. t'.

rnãps .p.trderam 1_50 lnortos. A c1?uadas pelos alemães: espe-I, LI segúnrlll grupo (e<;t�iJeJecil11en\<Js de c'1bi 1() ",'r'.l1n�l{l\'iO (' t(.r'nicu [ll'ofis,ion:"') ,n. 1469/23, os eleulelltos I<'OS-

guanllçao ale1l1a de Brivú clalmente as lilnhas ele Toulon- ll�al'l'l1a,.a COJ11 os ,eu" melO, (banda de ta1111101"0,' c 1>111,"1"1"<1).,

j!FATADOS l'.egeneraclos da. C('-

(Cor' "") t
.

O 1 M I
DISPOSJ('üES (�F!{'\IS J I N l' 1 1

.•

reze, eu regou-se lncon-, se- r eans e • ont uçon-Bour- Acsbrência med'e" _ Ambulância ria Secreta"',, ,j" Segurel1('" I'ÚhJ:c3,
U a E'rvosa a lac os ao va.o.'

dlCI"Onalulente ao "maquis" ages. Enl tõda parte os córtes poÍiciamento _ Inspetoria de Veícul':J1i e Tt'<in"itn Púilh" ._ ("0",\5.0 dl' ;H)I:\· terapêutico do Cálcio, Sódio,
15 de agõstQ às 21 horas. de-' são ulantidos". me"to na nw Felipe Schmidl. Paralizaç;io do tr,' ,-,to li,· \ 0;""',0,' na, ["ll'!> Ot'l,;1lilJU'; 'Magnésio, PotáJssio, Fen'o,

relos estabelecimentos üe ensino. !i'ósfol'o, e associados a rk, 's
O Pa\'ilhã" ,las autol'idades _ Direti.Jl'ia de UJlrus Pl':" :("3". forti.ficantes e ao extrato fl'eo;-
::.VliC'l"v,fone - Inspetoria de Escolas ParticulU1�('S l' !.\'ac-jor'31i%a('Go do En:=;.ii',.l

(Departamento de Educação). CO concentrado ela vi.tali zante
o lnstit\,to ele Educação de Florianópolis pl'ovlde,li.·j:\]";1 l,-('s rnc�()s par:! " Iw· NOZ-de-KOLA, fonte de encl'··

menagem ao Estado. lüêntica meclida será lH"o\'idenciaeb !,C']o C''010:;;\0 Catal"illen"',�. gla universaln1cnte C'onhec:i,l:::t.
(Js Cu\'so� COll1]Jlemertares anexos aos (_;runos Esco!a,'r,,' ':L:!Ul'O ;\!ü'Jlcl·"' .. '\1'll. NUTROFOSFAN não contêr;l

I'São Jo;.;é", "José Boiteux", "Silveira de Sousa" e "(;el'úlio V;n'g�l�" pt·{)vic1(�n(·iill·fi.D
cinco alunos (cada estabelecimento) para o Pel:1t'lo ti" Hist.ória <lu �'()ssa Ha""'>ir,l. álcool neln teul contrainc1ica·

JI. Bandeira ::\acional elos estal)eleeinwn�f)s de el1ôino h"'l11a�á no pclol50 1I,o ção, é fácil de tOlHar, paladar
Banlieil'a :0.aeionaJ. agradável. É PRODUTO NA-

E,'ses a].UllOS de\'e['ão apresentar,se "0 Dep3l"1amenlO t1" [';rl\1("<1,&o às fi 11m'as. ClONAL, merecendo a cõn
Quaisquer dúv'iclas ou circunsLâncias não pr2\"stas nc:-;:-;,�:-; i!1�tl'lH_.'üe�. _;':'f'i'�';) ��tl_

1iC\lvic1as por entendimento pessoal entre uS dirchn'cs de estubeleci'nento� e a ciirl'- fiança da Classe Médica Brasi

�ão do elesfile ou seus l·epresentante�. leira, que eU1 sua maioria o 1'e-
A Inspetor\a ele Educação }<"ísi.ca X>l'l1ecerá aos estabelecimentos o neces,á,;il conlenda eU1 seu receitnári0.

("['oguis. Milba,l'cs de pessôas tlsam í1 i!i.·
Departamento de Educação, 4 de setembro de HJ44.

ria111ente NUTROFOSJi'AN ('0111

As anedotas e pIada!! aparen- Camisas, Gravatas, Piiame� proveito e sat.isfação.
temente Ingênuas são grande" Meiasdas melhores, pelos

me.l
Distrihulclor R. Flogny & C_

armas de desagregação mane· Dores preços só na CASA MIS - SENADO, 15 - RIO, e nas

ja(la8 pela "quInta.coluna", CILANEA - Rua traiADo I} boas Drogarias locais.

IA Agonia
da Itsma

1°
I

ESTADO

9 - G,�UPO Escolar "Stlvetra de Sousa",
10 _ Grupo .:0,,0101' Arq. "Sáo JoS("",
11 - Gnlt[)o E,'colar "Lauro Mütler".
12 _ Gl"U!)\J I<:scolar "Coração de Jesús".

Diário Vespertino

2 _.- Curso Provisório de Educação F'Iska.
:3 _ Abrigo de �\lenell'e;;,.

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

1'e1. 1022 - Cx. postal 139
;} _ P('Jo!ãQ da História da Nossa Bandeira.
-I _ Comando geral da tropa escolar.Aliviada Poucos MinutosemASSINATURAS

Em poucos minutos a nova receita _

Mendaco -- começa a circular no sangue
aliviando os acessos e os ataques da a�rn�
ou bronquite. Em pouco tempo é possível
dormir bem. respirando livre e Iacllmeute.
Me!",daco alivia-o, mesmo que o mal seja
antigo, porque dissolve e remove o mucus
que obstrúe.as "ia". respirator-ias, minando
a. sua energia, arrumando sua saúde, Ia ...

zendo-o se II ln -s P prernnturaruente velho.
Mendaco tem tido tanto êxito q li" se ofe
rece co;:, li; garantia de ria!" ao "paciente
resplraç,ao.l!\'re e ['!crl rapidamente e com
]ileto .allvlO do solrnnento da IlRlIlR. em pou
cos dias, Peca Mendaco, boje mesmo, em

qualqut.:r farmacltt. A nOSRa garantia é a
sua maror proteção.

: -Mendaco A�(l!:,;�.m I

I AGORA TAlVIBEM A CR' $ 10,00
I

I··"�.��

5 - (1l'UPO Escolal' "José Boí teux".
G - Grupo Esr.:olal' "Getúlio Vargas".
7 - Gl'U'PO E:.;cular "Ol ívio Amoi-im ".
B _ Grupo K.. colar Ar«. "Padre Anchieta".

Na Capital:
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

I SemestreI'rimest re

Número avulso
No Interior:

Cr$
c-s
Cr$

1;-1 - Cvupo Escolar "Dias Velho".
2°' Gr-upo (e:-.1abt�leci]llentos de ensmo S('c'ulldill·io e h':'C'Hi.co-I)!'oft:-;s;l}u:tl t
1 _-' H0111cnagcHL

AfiO 80,00
45,00
25,00

Semestre

I lrimestrs
I
I Anún cius mediante contráto,
I
I

; 1 IS origlllais: mesmo não publí
I ca�()s, não serão devolvidos.

\ direção não se responsabiliza
pejos conceitos emitidos nos

artigos assinados

impotentes ante o

AOS QUE SOFREM cip

Excesso de TrabalhO
Cerebral, Cansaço,
Irritação Nervosa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"LIRA TENIS CLUBE" •.• SETEMBRO: DIA 6, QUARTA.FEIRA, CONCÊRTO DE GALA
DA ORQUESTRA SINFôNICA. DIA 23, SÁBADO, GRANDIOSO BAILE DA PRIMAVERA, COM ELEIÇÃO DA RAINHA DE

1944, POLONAISE, SHOWS E SURPRESAS .•

«Crônica da Metrópole»
Cuidado com

,

a cGuelta»
Contara-nos 'um amigo

que o gerente de certo hotel
do interior, em que se hos
pedara, apresentara-lhe a

conta à hora mesma de par
tir, apressado, para tomar o

trem (Era isso dos hábitos
da casa, ao que soube de
pois). Olhando rapidamente
o total da nota, ia pagá-lo,
quando deu com esta parce
la enigmaticas "S. P. 35$000"
(Foi no tempo do mil réis).
"S. P."?!
Nosso amigo não umoraua
que essas iniciais se tradu
ziani em regra, por "Seroi
ço Público" e admitiu que
se tratasse de alquma taxa
local - dessas taxas lo
cais que existem sem que se

saiba por que. Mas, cu

rioso, não resistiu ao dese
jo de esclarecer-se, embora
com risco de perder o trem:
aquele "S. P.". - esplicott
o gerente, com ar maroto, ja
que outro era impossivel
nas circunstancias - queria
dizer; "Se peqar", Se o hós
pede, preocupado com a uia
gem ou displicente, visse
apenas o total da conta -

"pegava" ... E a verdade é
raras vezes deixava de "pe
gar".
.. Esse hoteleiro foi, nem

mais, nem menos, o inventor
ou o precursor da "Guelia ..
.. O leitor terá lido, há dias,
neste mesmo DIARIO essa
história de "çueita"? Consis
te ela em extorquir do fre
guês, o máximo, além do
preço fixado pela casa; e,
depois, patrão e empregado,
muito amigavelmente, ra

cham o produto do ... da ex

torsão. Êsse processo de es-

.camoteação foi revelado no

curso de um processo moti
vado pelo desentendimento
dos dois interessados na es

fola de um incanto cidadão
que pagara 400 cruzeiros
por um par de sapatos, cujo
preço de venda era de 280.
Em resumos 120 cruzeiros
de "guelta". Um gueltão.
Será por isso que algumas

casas não indicam os preços
dos artigos em exposição nas

vitrinas?
A naturalidade com que a

sentença (ia Justiça do Tra
balho se referiu a essa "ins

tituição" faz pressumir que
a coisa seja muito conheci
da. I.

Sim: dos empregadores e

dos empregados inescrupu
losos. Mas convem, pelo que
se vê, que ninguem a igno
re. Quando se fizer uma

compra, tenha-se sempre o

cuidado de indagar: "Mas
êsse preço \é com guelta ou

se1n guelta?" - L.

Sob o tÍtulo, em elegante

I
Identífícado, é, sem dúvida,

brochura da Brasil Editora, se- extraordinário. Isto con�eguili
leção de Brasil dos Reis, capa admiravelmente o burilador
de Armando Moura, vêm do de Urito do Sexo. Se.ia num

aparecer cem trabalhos de AJ- fragmento de paisagem, seja
varus de Oli veira, oportuna- num trecho evocativo, no ren ..

mente divulgados nos muitos dilhado duma críuca ou na le
jornais patrícios a que o 8sC1'i- voza dum comentário, Alvarus
tor fluminense empresta o bri- de Ol ive ira é, sempre, Alvarus
lho do seu talento: Cremos ter dp Oliveira, humano despre
dito. a propósito dessas crôní- : cncioso, pessoal. 1\:0 volume
cas, que as mesmas revelam,;:; �1l1 1';)(;0, fi, página de abertura,
cada passo um romancista au- iÍHrllllIa da Jietrúpo]f'. con sti
tôutico. Mas se o não dissera- ue q:18dro de re lêvo. JD - o

"'ÚjJl"io título o suge;'a - a

\ vista de vjnte e quatro ho
-is ; o cântico Iorigfuquo de;
::'10, o lento apagar das Iam
;l<.LfÍas elétricas, bondes qu
; ,.'Clfegam, fábricas in ir-i ande'
sua faina lembram a madru
',ucla ruidosa dos grandes cen-

ros. Seguem-se, pelo meio-dia
15 Iides elo comércio e dos ban
":os, o riso alacre das crianças,
') volta ela escola, os pregões,
:) borbormho en surdecedor ela
irbes. Cái a noite e, graças ao

»oder descritivo do cronista,
'csfilarn aos olhos ele nossa

inagínação teatros e cabarés,
-assíuos, rádios transmitindo
'S úl�imas novas ... Assisti
nos, dêste modo, como os mú
ícos da eterna orquestra des-
;ler:am. vibram e, por fim,

.

repoisam um ])011('0 ... repoi
j:Ull ..• para depois volver ne ..

vameute a execução da sona·

ta sincronisac1a, da sinfonia,
interminável" '" O trabalho
resumido vale o livro. Não
pretendemos insinuar sejam
os outros destituidos de méri
to, Nada! Tôdas as páginas da
coletânea patenteia a pujan
ca de um cérebro. Em Alvarus
Ae Oliveira, a qualídade e a

quantidade andam de braços
dados. Produz muito e produz
bem. Dizemo-lo franca e aber
tamente, dando de ombros ao

juizo canhestro dos zoilos.

: . t.. OI

VERDADEIRAS

PASTILHAS :,
VALDA"

eficazsão o um c o remed ia
fi( para evitar e tratar

O S ROUQUIDÕES� OS CATARROS'
as DORES DE GARGANTA

"'o licença do O. N S P No 186
r", � de 26 de Fe.vereiro

•

"'-1"Olh de 193>
OOrl'> \)

Of 0,002, tucalyplOI O. •

1···..••...••••..·········, O santo do dia
'IVida Social i B. Tom.áS_ Tzugl,
1& : Mar'lr

I :9....... •••••••. Este filho da província japonéso
ANIVERSARIOS de Omura era descendente de ne-

bre estirpe. Distinguindo se durnn
te o tempo dos estudos, já por
suo aplicação. já por suas vritu'
d e s , 'entrou na Companhia de
Jesús. Terminada sua formação

estimado conterrâneo intelectual e ascética. trabalhou
Natividade faz anos lonao tempo como Missionário na

sua- província natal. on�e. com

sua éloquência atraíu a muitos de
Festeja hoje seu natalício a srita, seus patríc�os. Com ° advento da

Aurea Noceti Silvo.. tremenda perseguição que resliltou
no expulsão de tôdas QS ordena,
Tomás se retirou, por alguz;n tem'
po , para Macáu. Tornou ao depois
ao Japão para auxiliar aos cristãos
perseguidos e. ,preso, passou um

ano no cárcere de Nangasciki. A
Hoje !C\_Z anos o jovem Paulo sua íamilia regou-lhe que aban·

Konder Bornhausen. danasse a fé católica e levasse em

conta o bem estar. a fortuna e ta

dignidade deles, se é que nõo te·
mia a morte. Inabalável no pedcs·casar
tal -de sua virtude, não se deixousrita.
vencer e mo.rchou alegremente pa
ra a fogueira que o devorou. Es.
crevia -se o dia 6 de setembro de
1627.

Decorre hoje o natalício .de nos-

50 prezado conterrânoo sr. Luiz
de Araujo Soares. alto Iuncícnd
rio do Telégrafo Submarino.

o nosso

sr , Danton
foie .

Alvarus de Oliveira
1110S ainda, fazemo-lo agora,
neste ensejo, sem embargo ou

restricões quaisquer. Reunidos
em volume, os excertos da ar

te elo moço beletrista se vem,
através dum sereno exame.

para se aquilatar a uniformi
dade de sua fecunda obra lite

rária, cujos alicerces apenas,
se firmaram, de vez, como Já
de início, eram bastante robus
tos e bastante sólidos. Possuir
um estilo, fazer-se sem carên
cia de assinatura conhecido e

Completa hoje mais um aniver
sário a menina 'I'ereairihc , filha do
sr. desernborqodcr Henrique F'on
teso

flabilftações:
Estão'se habilitando nora

o sr Paulo José de M�lo e

Maria Rodrirues Liven.

Bar ORIENTE Santo do dia 'I
N. Senhora Aparecida,
Padroeira do Brasil
Festa brasileira, o dia de hoje.

eV.)ca no coração de nosso. gente
o amor devido àquela que sempre
p otegeu o Brasil e sempre o. eccrn

p anhou , dos alhores de IIUtt exis·
tência, pelos séculos em fóra. até
os nossos dias. A Imagem de Nos.o
Senhora Aparecida foi encentrada
por pescadores na sua faina ,tra
balhosa. Conservada por 15 anos
em cusn particular recebeu 00 de·
pois um oratório, em qpe, (lOS IICÍ:
bodas, o povo se reunia para cena
tar o t�rço e mais devoÇ'Ões. Os
seus milagres se dilundirQm e c

Vigário de Quaratinq�etá e outr08
lhe construiram uma 'Capelinha .,
demottndo-o, mais tarde, edifica
ram outra maior. Tal é, em pou
cas palavras, a história da Mira.
culosa Senhora, cujo Santuário
hoje constitue uma das glórias do
Brasil e de .seu povo. E' hoje e

Padroeira do grande Brasil e. co-,
mo tal. venerada por seus filhas.
Festa da, Pátria e Festa da Mae
da Pátria: penhor feliz da pl'O$
peridade do Brasil.

CARTAZES DIADO do Borba)Bôr(Antigo
Continua a vender os seus

famosos FRIOS. em geral, a

qualquer hora do dia.HOJE 4a.teit"8 HOJE

CIHE Bebidas nacionais variadas.
das melhores marcas

«:« 7,30 horas:
dêste cinema o máximo espetáculo

jamais imaginado:

em armas (China)
Conservas e. doces

Despede se

Tem anexo pequeno
ARMAZEM

de S�COB e molhados
(gêneros de consumo familiar)
Rua Saldanha Marinho,
esquina Vi :or Meireles.

Irmãos
com All an Ladd, Loretta Young e William Bendix

CINE JORNAL BRASILEIRO (3x18 Nac.)
Ht1LA. HULA (Shor t CoI.)

FOX AIRPLAN NEWS (tr s z',ndo a libertação de Roma
e (J Papa fa' bn jo 80 � ovo)

Pr eços: CI $ 3.00, 2.0;"' e 1,00. Imp. 14 anos

Boa economia
São Paulo, 4 (A. N.) _- In

teressante reportagem de um

vespertino revela que existem
no tráfego de São Paulo cêrca
de 12 mil veículos movidos a

gasogênio e que o emprêgo dês
Ag�nciaB e Representações em Geral se gás cobre as possibilidadesMatriz: Florian6polill da eeonômia de 60 milhões deRua João Pinto, n. 5

Caixa PrJstal, 31 cruzeiros anualmente, deixan-
Filial: Cresciúma do-se de utiHzar 86 milhões de

Rua Floriano Feixoto, !/n (Edif, litros de gasolina por ano, cujoPróprio). Telegl'ar:'as.: PRIJI:1��D preço total equivale àquela im-Agentes nos prinCIpaIs munlCIplo. tA.
.

, 1m" 'tedo Estado por anela anua Gn,.

CIHE «IMPERIAL») MACHADO & CIA.
A's 7,30 horas
Anjos de cara �uia, que estão <agora
com almas do outro mundo:

Lugosi e os

às voltas

Drácula Imóveis Vendo 3 casas
na rua .Jagua
runa, sendo u·

ma construida há 4 meses, u

ma alugada por 100 cruzeiros,
e uma em acabamento. Preço
Cr$ 45.000,00; A. L. ALVES,
rua Deodoro, 35.

•

e os Anjos
COMBATE A' EROSÃO

Distribuição COOPERATIVA
Preço: único 2,00· Imp, 14 anos ------------------------.---------------------------

ODEON, amanhã, dia 7 de setembro, às 4,30,6,30 e 8,30 hs

EU9Aêu"tlaO MF,. ddee MMoorraaeeSs e 'I �'omVunvaiC'Q .lsasebUegl MpQar�OnStes e

Um dos 10 maiores filmes do ano, com Joan Bennett,
v cMilton Berle e Otto Preminger:

participam a seus parentes e

I
amigos que seu filho

Um pequeno' erro pessoas de suas relações o VALDEMAR MATOS
'AO contrato de casamento de sua contratou casamento com 11

.....................................................

I
filha MARIA ALBA com o Ilil Senhorita MARIA ALBA
SI'. VALDEMAR MATOS. DE MORAES.

THE J.ONDON & Li\NGA8HIRE INSURANCE
THE LONDON ASSURANCE

---:JSEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

L
MARIA ALBA e VALDEMAR

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" confirmam
Representante: L. ALMEIDA sao Jo&6, 26.8-44
Rua Vidal Ramo8. l'

7.�............................................... . ,

- -----_-_,.....---_

Vendo, na Prainha, 7 casas
de madeira l alugadas. renden·
do 280,00 por mês. Preço Cr$
14.000,00 A. L. Alves Deodoro
35

Se V. S. precisar de linhos,
easemiTas e outros tecidos,� ta
ça uma visita à Loja das Case
miras, na rua. C.9ns. Mafra,
S-A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A CASA MISCELÂNEA-
mudou-se para a rua Conselheiro Mafra, 9

(A O L A D O DA CA SA I/OSCAR LIMA")

IEvacuação das populações urbanas H_EMORRpIDES
Por Ma.rcos Mouka,rzel muitas ocorrências desagrada- 111ct1' �4 MA'S - '

I veis, éSrll5PfClF/CO TRAZ,
No longo transcurso da atual, Se o lar acolhedor for de ALIVIO IMéVIAfO!

2'1rerra. ternos, de quando emrfamília abastada e posição so- T'ocras devem uQo"r avez; lido 110S jornais e ouvido: cial destacada e os pequenos Vil � If..a
ao rádio q�le o govêrno de tal I protegidos forem filhos de
OH tal pais beligerante ord_e- I gente pobre e, portanto, sem f.. J�._ .1!J�f.lI� a,. I�...

'" � I à r.�.. !�",nou a evacuaçao da população] instrução sem educação, essa • ..

'1 d
A ação benéfica lia Pomada

cívt e uma cidade populosa família ficaria agastada e con- Man Zan, preparada espe-
(na iminência de um bornbar- trartada por ter de hospedar, cialmente para todos os ca-

deio aéreo inimigo) corneçan- por tempo talvez longo, gente S08 de Hemorroides, é

trne- (OU REGULADOR VIEIRA;
do, em primeiro lugar, pelas grosseira e atrasada, receían- diata, alivIa as dôres e OH

MULHER EVI rARA DORESpruridos, acalma e evita as

crianças, e que o êxoelo se pro- do ver os seus próprios filhos complicações infecciosas das f (I Ucessa às elezenas ele milhares, contaminados pelos máus ha- ulcerações e varizes herner- A ivia as Ó icas terinas
Lemos, ouvimos e passamos bitos elos recem-chegados.

roida;", A venda em todas Emprf'�!1-Re com vantagl'mpft-
]

. as Farmacías em bisnagasadiante, como se se tratasse da Se, ao contrário, o lar aco- com cânula especial pata
ra cornb ter IlS irreglllarídlldeb

coisa mais banal deste mundo, lhedor for de gente pobre ou facilitar a aphcação. dAS fUIlÇCIlAfi\ per íúdtcas das se-

esquecielos de que, de entre as apenas remediada, vivendo de nhcras. É !'l-llmaOle f> regulfl(lor
catástroãés horrorosas da trabalho campesino exaustivo, lia dessa« Junções.
guerra, esta evacuação de e os protegidos forem filhos MAN ZAN FLUXn··"'EDA'T1NA, pe la sua

crianças constitue a calamída- de gente abastada, e, portanto,
-

com provada eficácia, é muito rA-

de mais pavorosa. animados, cheios de vontades, PARA HEMORROIDES ce ítads. Deve ser IHUHlft com

Imaginai, por exemplo, uma preguiçosos, e birrentes, essa Vm produto De Witt conliançs.

Iordem repentina e urgente pa- família ficaria descontente e IIL UII I I FLUXO-SEDATfNA encontra-se

ra a evacuação das crianças de raivosa por ter de sustentar, ';;';;';';;;"�''';;''';';;;''''';-';-;';;;-;;;';;;;_;;;;;;;_ em toda parle.
uma cidade ilhoa como Floria- com o seu suor, labor intenso

nópolis, e compreendereís, en- e faeliga, a bonecos ociosos, e ALVARO RAMOS
��������������������������

tão, quanto encerra de sofri- aturar malandros inúteis, os ALIANÇA DO LAR (LTDA)mentes o êxodo de uma popu- quais só vêm servir de exem- CIRURGIÃO-DENTISTA "

lação intantrl: Como cairia a pIo de oclosídade para os seus Séde: Avenida' Rio' Branco n. 91 ••• 5.° andar
notícia desta ordem, inespera- próprios filhos, desviando-os Rua Vitor Meireles, 18
da sôbre as famílias de nume- de seus labores cotidianos RIO Oi: JANEIRO
rosa prole ? .. Como ecoaria costumeiros tão necessários à Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional
nos corações paternos esta si- viela da família. Míssa de 6" meAS PLANO FEDERAL ])0 B" ASI�
tuação súbita e imperiosa?.. Talvez para o futuro seja. Resultado do sorteio realizado n o dia 3 i ele Agosto
De que pavor, de que pânico, viável a idé.ia de que os gover- de 1944, de conformidade com o Decreto-Lei. n-. 2.89J ,

de que angustia não serão to- nos de todas as nações, mes- Tte. Fran(isco Barnabé de Brito de 20 de Dezembro de 1940, na presença do ar. Fiscal Fe-
madas as mentes das mães dOIS mo em tempo de paz, premo- dera1 e grande número de prestamlstes e outras pessuas,

pequeninos ?, .
vam inquéritos e levantem es- na séde .da Aliança do Lar Ltda., de ncôrdo com 8.8 ins-

As cenas elo êxodo infantil tatístícas permanentes, qu-r truções batxadas pelo referido Decreto-Leí.
serão simplesmente índescrítí- nas grandes capitais, como nas

veis: Choros, gruos Iancínan- vilas do interior, sôbre a po
tes de elesespêro, crises nervo- sição social e condições de;

sas, atropelos deeordenados de vida de cada família, sôbre o Beatriz de Souza Brito con

t.ôda espécie, numa dolorosa t' número de crianças que pos- vida os parentes e amigos do

trágica precipitação. sue e sôbre a sua capacidade seu saudoso marido, para
.de acolher e abrigar crianças assistirem à missa, que rnarr-

Em terra firme, carrinhos retugiadas ; para, em tempo da rezar, na Capela do Gi
de mão, carroças, carros de de guerra, e na eventualidade násio Ca tarinense, dia 12 do
bois, auotrnóveís, motocicletas de evacuação da população in- corrente (terça feira) às 7,30
e macas improvizadas à pres- fantil. encaminhar os pequenos horas, em intenção à sua

sa: no mar, lanchas, lanchões, de uma dada família, para ) alma.
chatas, botes, camôas e [anga- lar de uma família do interior Antecipadamente agradece
das. tudo repleto de crianças em condições de vida e posíçã i aos q ue comparecerem a és
de ambos os sexos, de várias social se não idênticas, pelo se

é

to religioso.
idades, de variegada índumen- menos análogas aos de SU'l

tárta, ele posição social. eiluca- própria família.
Pensa-O Vende-se uma,

ção, situação e eondlção de Assim, serão grandemente familiar, afre-
sande diferentes. Todos amou- atenuados os sofrimentos e gueseda, sita na rua Deo
toados a granel; numa p:romis- dissabores supracitados. Aí fi- doro, 23. Tratar na mesma.
culdade sem par, seguindo de- ca a idéia. I 5- ,v, ·2
sordenadamente, aos trancos -------------------------_

e barrancos. I
Avaliem do calor sJlfocante

sob um sol abrasador, ou do
frio i11tenso acompanhado de
mil vep.to glacial cortante; a

fome e a sêde da petiza.da, e a

imundície inconcientemen te
causada pela incontinencla dos
bébés....

,

mste é o aspecto. material da
evacuação. infantil. Vejamos
agora, o seu lado 111oral.
A aflição dos petizes ao. che

garem a seu ponto de destino,
em 'làres compl.et,amente es

tranhos. A preocupação e a

tristeza dos pais, que se sepa
ra.ram de seus queridos e es·

tl'emecidos filhos, sem mesmo

saber quando .os tOl'lnarão a

ver e ter em sua companhia;
a cruciante saudade das mães
e o grande abalo de s'eu siste
ma nervoso; e mais sério do

que isso tudo, a desconfiança
(�om que os habitantes do inte
rior se vêm forçados a acolher
e dar guarida em suas resi

dências, a uma, duas, ou mais

,criamças, sôbre RIS quais nada
sabem, e cujo gênio, educação
e necessidad'es são lua maioria
das vezes,

' mULto difererutes
das de seus ' própriOS filhos.

,Ce:rta.m��_1.e, i$�Q d-ará lugar a

r

FILHA I MAE' AVO I
-

Plano Especial. Pr.miado o n' 1.896
1896-Milhar-Primeíro. prêmio. no. valor de Cr.$ 10.000,00
896-CenteD8 - Premio no valor de Cr,$ 1.200,00

Inversão. - Premio. no valor de Cr.$ 300,00

Plano Popular. Premiado o n' 1.896
189n - Milhar-Primeiro Prêmio. no. valor de Cr.$ 5.000,On
896-Centena - Premio no. valor de Cr.$ 600,00

Inversão - Premio no. valor de Cr.$ :200,00

«Plano Alian(a»
Série 8 número 3678 Cr$ 50�ú,,0.OO
Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00
Centena Cr$ 600,00
Inversão do milhar Cr$ . 200,00
Inversão da centena Cr$ 60,00 » »

Série 8 número 3678 Cr$ 25.000,00 - Tipo clássico
Milhar de qualquer série Cr$ 1.250,00
Centena Cr$ 300,00 - »

Inversão do milhar Cr$ 100,00
Inversão da centena Cr$ 30,00 - •

Tipo liberal
»

» »

»

»

')

E outros ,rêmi:)s m enores, de a côr do com o Regu
.smento aprovado pelo Ministério da Faz enda.

OBSERVAÇÃO - O próximo Rorteio realizar-se-â no

dia 30 de Setem bro (8áb" do), às 14 horas, de confo.rmi!ill
de co.m o Decreto.-Lei 2.891.

Rio. de Janeiro, 31 de Agosto de 1944

VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Federal
Eduardo F. Lobo -Direto.r Tesoureiro
O. Peçanha -Diretor Gerente

Convidamos -o.S Mnl::o.res prestamistas contemplados,
I

que eliltejam com os seus títulos em dia, 8 virem à 008S6

�éde, para receberem seus prêmios, de acôrdo com o nOR- /

!OI) Regulamento_

.)

Ir,
I

FARMACIA ESP�RANÇA
A. SUA FARMACIA

I•• COlllelheiro Mafra, .. e 5 - FONE 1.&42
E.tre,a a domicilie

........................................... I.......�.

LABESRelojoaria
de ALFREDO LABES

Acaba de receber "idros inquebráveis. para qual
quer marca ou qualquer tipo de relógio, sob
3 garantias: - não quebram, não amarelecem, '

nem cnem.

44 - Rua Fe'tíoe Schmidt - 44
(00 lodo da Auto-Viação Catarinense)I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ,DICO

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela F'aculdade Nac. de Meulclnl;l da Universidade do BrasU)

Itx'interno do Serviço de Cl..única Médica do Professor Osvaldo Olívejra, médico d,

Departamento de Saúde
l:LI:\JC/\ .M.Il:JJlt:A - Moléstias mterans de adunos e crlançaa. CONSUJ/l'C>HIO

• tUIlSlllENCIA.: Boa l<'ellpe 8clunJdt n, 38 - Te!. 812. CON8UJ/l'AS - Das 16 às 18.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

El!lpecilllista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, daa ::I às ft.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447
---

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Se r v iços de Clínica Infantil da Assistência

de Caridade

CUNICA ME:D1CA DE CRIANÇAS E ADULTOS
"O:-;�UJ/l'óIUO: Rua 1\nnc;s "Iachado, 7 (EdiJ'ício S. l"l'ancisco).

ConsulLas lias lU as Ü c das H as 15 nurus

nESIDI�NClA: Hua Marecn»t Guilherrne. 5. FUIlP 71i:J
CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de SifilJi,s do Centro de Saúde

J)OE�ÇAS. DA PELE - ::)íFILlS - AFECÇÕES UnO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - HAlOS INF.H.A-VEfL'vlELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das a as (3 h. - H. Felipe Schmiclt, 46
RES.: H.. Joinvile, 47 - FONE 1648 r

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nauiz - Gar-ganta.
Dipl()Jl1i1 de habilitação do Conselho Nacional de Oftu lmologia.
CONSULTélJUO - Felipe Schmidt, 8. Das 1<1 às 18 horas. Fone 1159.
nESIDl�NCIA - Conselheiro Mafra, 77,

DR. ROLDÃO CONSONI

(,TlI,:FI� D0.S SERYIQo.S DJD 1'lStoLo.G I A DO. CE!\THO DE SA,ÚDE E DO
HOSPITAL ":\EH1�U HA"]OS".

Ctll'sn dr� <lpe1"fei�oanlento no Ho:-::pital São Luiz U<)11zaga. de _São l�:1�llo -:- Ex-esta·

'glr'irio <lo In ... 1 ir uto "Clernente FCtTejrn", de' São Pau,lo .- l�x-rne(ll('o Jl1LCl'110 do

Sanatório (Ie Sant\)s, eH) Canl}JOS do Jortlao,
CT.L\'I\.\ G 1,}n,\T, _ nL\GXúSTICO 1'HE('()('I<] J!, TR,'T,nm�'l'O JoJSI'I,}CU I.IZ,\BO

IH.s nORXC,\S no /\PATU;J,BO HESPIRA'foRJO.
COXSULTAS: Diàl'iamente. (lilS ;{ à, G hOl'as. ('O�,SLJLTóRrO: Rua Vilo1' ;Vreil'cle�, 18.

IUcS[DÊ:O\CIA: Hua Eóteves J 'll1ior, 13;; - 'fel. 742.

("1STITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

"ormado pela Unl..,erslda<1e de Genebra

Com prãt!ca nos hospitais europeus

Cl1n1ca médica em geral, ped1atria. doen·

IiU do sistema ner..,090, aparelho genito
url:nário do homem e da mulher

.......Iste. Téculco: DR. PAm,O TAVARID8

Curso de Rad!ologiB Cl!nlca com o dr.

Manoel de Abreu Campanarlo (SlIo Pau,

10'). Eepeclalizado em Higiene e Sallde

Pública, pela Universidade do Rlú de Ja·

nelro. - l1ablnete de Ralo X - Electr<>-

1!JIr<ó1ograf\a cllnlc8 - Metabol1smo ba

ilaI - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fISioterapia - LabOl'atór!o de miCro.

copia e análise clln\ca. _. Rua Fernando

Machado. 8, F'one I, 19�, - FlorIanópolIS I

DR. SAULO RAMOS
lII_vemaJlat.. e", moléstia. de !lenhor.. -

Parw..

ALTA emUiWIA ABDOMINAL: MM

IJU1ICO, ""'lcllla.. fltl'ro. ovários, al,êndlce.

tunaor..... ..,te. - CIRURGIA PLASTICA

00 PJUtfNEO - H6rnl.... hidrocele, y","

rlcocele. Tratamento sem 40r " «pera(Ao
d" lfenlOrrold..... e .-arl"",.. - Fractur.. :

aparellll" ,1., a-t\S80. Opéra Da. llMPltal.
de F'lorlan6poU..

Praea P"nolra e OUyelra, 10. Po.", 1.110'.

Horário: J).. 14 .... 1. bor... dJarlamente.

DR. AURÉLIO ROTOtO

n.8 - Vias Ur�nárias.

CUl's{) de fospe<::ializaçâo de. Glneeo-

logia (doenças de Senh()ras) c()nl o

Professor Moraes de Barros, da Fa,

,'uldade de Medicina de S!lo Paulo,

rratamellLO espeCializado. médico e

clI'úrgico, das a(e,,�óes do aparêlho
"eni\.al feminino (UteIo, ovários.
i.r0111paa, etc.).
Cura radical das inflamações dos

anexos (Ovãrios, trompas), sem op�,
ração). Tratamento de todos os di.s,

túrbios da menstl'uaçá{) e da esteriU-

úade.

Tratamento monerno da blenorra-

�ta aguda e crõnica, em an100's os

.,exos, por processos model'lHJS sob

conlJ'ôle endoscópico - Uretl'o8copla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DlATERMIA
- IN'FRA-VERMEUJO

CO�SULTAS: - Das 10,30 às 12

COMARCA O E TIJUCAS

M(dico - Cirurv.ião - Parteiro
R A lOS X Moléstias Int,ernas. de Senhora. e Crl,

Mo(!('rna e possante IOstalação
.ocas em Geral. CONSULTóRIO: Rua

de 200 MA. ..",Jtpe Schmldt - Edltlelo Amélia Neto EDDi:l"nóstico precoce da tuberculose
; ITAL DE PRACA

'"

d "one 1592, 9 lia 12 e H às 17 hOTU, RE, C I
. t- d'pulmonar, úlceras gástriCas e uo-- om o prazo (e vm e JUS

deDais, câncer do estômago. afe- SID:vJCJA: , Largo Benjamin Laun(']'ino Gaspar Bra'nco, Juiz

ções das vias biliares, rins, etc. Conlltante, 3 de Paz em excrcício no cargo elc

A ]. P t l'fI'C'a}
- -----...,...---------

. Juiz de Direito, da' Comarca, cle Ti-
pIca O neumo- orax ar I I

Dr. Newton d'A ".
para o tratamento da Tuberculose VI a jucas, na fOl'lll:l da lei, etc. etc.

Pulmonar - Tratamentos moder- Operações -- Vias Urinarias -- Doen· Faz saher aos que o 1)resent('
nos e eficazes desta moléstia çaÍl dos intestinos. ré to e anus ('dita,1 df' praça com o prazo de

Completo gabinete de Eletricidade -- Hemorroidas. Tratamento de vinte dias, \'irelll ou elêh' conheci-
médica: Ondas curtas e ultra.-cur- colite amebiana. l1].('lI1,tO Uvel'E'J11, que êll requerimento
tall, Raios Infra-Vermelhos e Rai08 Fisl.oterapia -- Infra·vermelho. do inventariante, o Oficia] de .Tus-

�_ tIltra Violeta. Infrazon-Terapia Consult: Vitor Meireles, 28, tiç,a rirst.e .JuÍzo, ou quem suas ve- .

'�')JllJult(lrio: Rua Deodoro, S I\tende diariamente às 11.30 h., e, zes fizer, trará a público, pregã,o cIe

t:�quina Felipe Schmidt à tord•. dos 16 h•. em diante vencIa c arrematação a qU1em maís

PIU IJ Ih 12 hrs., e naN 14 às 17 bn RMid: Vidal Romo.. , !l6, dê!' e moíor lanço oferecer, sôbre

;l,'eletA.P.c 1.411 r�n' 1061. !ii preço da tlNaliação, no dia 3Q

EDITAL UE PRACA

I
de st-í.eruhro prox nuo, em frente 1-'0

Com o prazo de vínte dias Edifício da Pref'citura Muoicípal,
Laudc liuo Gaspar Branco, JUlZ 1 desta Cidade, às dez ohras da ma-

de Paz em ex,el'eícill no cargo de! n.hâ, os imóveis abaixo declarados,
Juiz de Direito, da Comarca de Ti- pertencentes ao espólio de João

[ucas, na Iorma da lei, etc. etc. José :\laçalll'l'iro e Gertrudes Luiza
Faz saber aos que () presente Br ick i, .a saber: 10 lote: Um ter-ré

edita] de praça, com u prazo de no silo é'1I1 São João Batista, fóra
vrnte (20) dias, virem ou dele co- da sede - com 3o.! metros de Ircn
uhccimcnto tiverem que, a requ - tcs c 1:100 ditos de fundos, - Ia
rimcnto da: inventaríautc. o Of.icial zendn Ire n

í

es no Rio Tíjucas, c

de Justiça rhcste JuÍZo, ou quem fundos com quem de direito: ex-

suas vezes fizer, l rarú a público tremando :1 Icste em terras ele João
.ircgão de ventla t' arremaluçúo fl Cim , e ao oeste em ditas de Nico
[uem jll,i,is dér e maior lanço of'e- Ian Brinchi, COJJl a úreal ele 37.400
··('Cel·, sóbrt- o preço <f.a avaliação, metros quadrados - no valor de
10 dia 2lJ de setembro próximo, em Cr5i �O(l,uo, 2" lote. Lm outro ter-

Municipal � Hospital (rentt' ao edifí('io da Prcfcituru rcno silo 'no mesmo Iugnr, com

vlu1nicip:l.I, desta Cidade às 10 ho- J(j;') nu-Ir-os de frentes que f'azcin
'as da .nanhâ, os imóveis abaixo n o Hio Tijucas, sendo que parte,

fone 1.444 declarados, pertencentes ao espólio no centro do mesuro terreno, tem
IC Er.ncsl o Cirilo Carlos, a snbcr: :')5 melros de frentes com apenas
-.l'111 terreno sito J10 sul do [{iIJ- (HiO ditos de fundos que Fazem em

Tijucn,v, neste ::'\[1I'1l icípi», com f)2 terras de Dalscnter, e 2"; duas pnr
ne l rrix de Ircntc e li;) centirnet ros tr-s 1�1:I('r<lis C0111 55 metros, cada
, 2.(j�() dilos de Iunrlos f'azcn- uma, de fr0ntes, (em de fundos
,io frente no sul do Hill Tijucas e 1.100 lI1etro-s que fazem com quem
l"1100S no 'lravcssúo do Padre C,,- de direito ou sejam, onglobarla
iit âo - a .u-ca de 2-!:i.59G metros mente, 1:)7.3110 metros quadr-ados,

. juadrndos ; (.'xtre�Han.do a. leste no valor de Cr8 500,00. E, para
'0111 terr,,:.'; de Lulzu Hosa de Jesus, que ohi'!-.(lIe ao conhecimento .J(�
I, O('Sll' C(}l1I ditas, �tl' }Iatias

..
de

I
tonos, ma ndo Ui expedir o presente

[ai, TJO valor de oil icen tos e vinte edital (file scrú afixado no lugar
. cinco cruzeiros c setenta centa- do costume e reproduzido nal 1111-
vos (Cr!< 1l25,J.o). Uma pequena prensa em Florianópulis. m.a forma
.'?.sa, de madeira, cm pcssimo es-] da lei. Eu, Rodolfo Luiz Büchclc,
tarlo, edil'icada; no dito terreno, J(): cscrivào o dactilografei e subscre
:,,101' dl'1,dllZe�1Ios cruzeir-os (CI:,C; i vo. (,Ass.) l��lldelil�o .Gaspar Bran-
200,(0). ,�, pai a que chegue a 11011-' co. Selos afinal. Está conforme ()
('ia ao conhecimento de todos, man-. uriginal que dou fé de tcr afixado
dou expedir o pl'es�n,te edital que ]toje, no lugl)lJ' cio costume.

'

,;l'1'Ú Afixado nu lugar cio costume
CIRUltGl.\ GEHA·L - ALTA CIRUH.GlA - MOld,ST1AS DE SENHORAS - P!\lt'l'OS t reproduzido na Imprensa em

1'OI·llla<1o pela Fa<:u.idade de Medicin� .oa, IJniversidade de .::;'lO Paulo, onde foi I Floria'l1ópoJ.is nai forma da 1eJ.
Assi'M"JIII! p{)r viinos anos do Serviço CLrurglco do Pr'of. AllplO COl'reJa NeLe, I· ..

'
" liiiiiiiiiiiihi_iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!CirurgIa do eSlômago e ,vias biliares, Lnlesünas delgado e grosso" tiróirJe. rins, ,��d() l' jJassa�lo l�('sta Cl(lad� de I; -

pl'ó�l"ta, lJexu,;a, Útelo, avallOS e, trOlllpa;: \,�rlcocele, 11ldrocele, varlZes e h�rllla IlIycas, ans .W (,lIas do mcs de

Idas 2 às 5 flor,IS, à Rua Fel!,p:;O�����/\�l (altos da Casa Paralso). Te1. 1.598. llgosto de J !l�,I._ LlI, Horl?lfo L�liz !
RESIDÉ�CIA: Rua Esteve; JÚl1lor, 179; Tel. M764 BUC'lhele, eSCrl\'fI() O dactdogl'afeJ C I

----� 'ub�cre\'o. (Ass.) Laudelino GaS]Jar

DR MADEIRA NEVES Branco. Selos wfinl:J. Estú confor-
.

I
li€' o ol'igi1lal que dou fi> de ter afi-

,

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS ,,,tdn. h,;je. 11,(1' lu�a� tio

('OSllllllé"11ICurso � Aperfel�oamenLO e Longa Prática no Rio de JaneU'ú > �) esc�l\'a()..
l).,N!UlI:rt\M - f'ela manha: dIariamente dM 10.30".12 h., à tarde exceptC'co'

hodo]fo LUIZ Buchele

IlAbadOll <lu HllIO àa 18 boraa - OONSULTóIUO: Rua João Ploto •. 7••obrado -

--

. . EDITAL DE PRACA
...".,,: 1.461 - lter.ldênCla: Koa presldent.e CouUnho, ,3. Com o prazo de vintê dias Dr. H. G. s.
,..___., Laudel-ino (,as:lxlr Braneo, .Juiz I

DR. SETTE GUSM,ÃO dp P:n t"J1l exercício no cargo de
J,uiz oe Díl'eito, da Comarca de '1'i
jncas, na forma da lei, de. etc.
Faz sabcl' aos que o presente

e(litaI dr praça, C011l o pr�l.ZO de
"inte dias, dn'111 ou dê!e conheci
mento tivl'p('l1l que, a requerimento I'tio inventai-iante, o Oficinl de Jus
tiça dh1e .Juízo, ou quem SU3,S vc-;
zes fizé'r, lralrú a público, pregão
de yenda e al'rema-1aç.:io a quelll
mais t1ér é' maio!' I,anço of'crece!', •

Dr. L liURO D 4UR 11 sô!bre o preço rIa avali:Jçào, 110 dia
li. 11 li vinte é' Inol'l' de selembro próximo,

('m frc'lll(' ::w edifieio da Pref.eitura
Munkipu'l. desta Cidade. ús d'ez ho
ras da IIHll1l1ã, os imóveis abaixo i
declarados, pertencE"nlcs ao espóli() I
de Benta Agllslinha da Silva

ZUl1i.,no, a �ll,ber: -, - 1 () Cru lote de ter
ras, silo ('.111 Süo João Bàtistll, com

(i8 metros de fl'.('IIl.tes que fazem n,",

estrada geral que s,egue para Boa I
Vista, com os fundos que se achar
ate II Hio Tiillc;)8, ex1remandD no

oeste elll fl'J'l'as de .João Vicen!e
Gomes c a leste elll terras de .1ose
J()iio(] Dias, COl11 a (Irea de 7.7(iG me

l rns qlJadr.at!os no perilllo('tl'O urba
.no no valo!' de Cr$ 2.100,otl, 2°
Outro lote de té'ITa.s em Timbesi
'11110 do distri10 de São .Io:'io Balis
ta" com SO Ii). e (jS el11. de frentes
que fazem em TIPlTHS de GlIst�l\'()
Virissimo Pereira, e 880 ditos de
fundos (fue fazem CDI terl'as. r]e
Vice1n.te �larcos da Silva, extreman- \
rio a llE'sle eJll terras de ,1ose Frai
lIot Filho. (' :t oeste em ditas dI'
.loüo Vieente {I:l SiJ-Y3" com a área
de 76.873 melros qllaclra-nos no
\'iI lo!' de CeS 700,DO. 3° uma casa
de material, velha Plll llláu c.stado,
l'dificn<l::l' no 1° lote 'no valor dl'
CI''l 4.000,00. E, para que chegu('
;;.0 coniwcillll'nlo de todo.s, ma11Dou
l'XI)Pdir () pr,es('nte ('dilal que sern
"fixado no lugar de Cos;IU111r e re

produzido na IIl1j)rC1)1,Sa em Flol'';3-
nó])oJis. na forJ1l<l da lei. Eu, Ho
dnlfo Luiz Büehcll', escrivão o

d<lctilogrwfei (' subsercvo. (Ass.)
T,HlIdelino Gnspar Brmleo. Selos
r,final. Eslú cOII11'01'111e o ()ofiginal
que dou fé de tcr afixado, hoje, no
Illgal' do costume.

O escrivão
Rodolfo Luiz Büch('le

nor�s e das 2 às 5,
Consultório - Rua Tiradentes a.

1�(JI1e: 1.663,
Heslàênl'ta

(Sobrado).
Rua Tlraden!.e8 7

o esc.l'i\'ão
Rodolfo Luiz Büchele

A mais
audaciosa Rêde
de Espionagem
da História

Desmascarando uma imensa :!ir·
ma americana controlada pelos
nazistas. No novo número de
Seleções. E, mais;
Como os ínglêses afundaram o

poderoso "Scbarnhorst": Como
a Marinha Inglêsa atraiu o po
deroso couraçado nazista p<11'1)
uma armadilha. Pago 1.

Cuidando do seu coraeão você
viverá mais: Formula simples
para que todos possam atingir
uma velhice sadia. Pago 11.

O médico que reduziu pela
metade a morte nas maternida
des dos Estados Unidas: "Não
deveria haver morte no parto",
diz um grande cientista. Pag.43 .

Não deixe de ler êstes e
outros 22 notáveis artigos no
número de

SELEÇÕES de AGÔSTO
Condensado para poupar tempo!

ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGAO

Irurjf1a � Ortop<l!dl.. ClInle. <ll (,'1r .

to tora". Partos e doença. de !lellhor .

:ONSULTÓRIO: R. Joõo Pinto 7 Diá'
·Iamente das 15 as 17 horas. RESID:IlN·

� Almlrlln'" AITlm. 86. ron. 761.

Acaba d. sob
Custa Cr.$3,OO

R.p,....nJant. Geral no Brasil:
FERNANDO CH,NAGU,\

Rua do Rosfuoio, 55·A - 2.<> unda.r � Rio

Bacte.riologio
Autovccino.a. /

. Ultrgnticroscopip..
Químico SOll9UÚl.O.
Análise. de un"l\u.

DR. REMIGIO
CLINICA M�DICA

�\�tSouqQ� Rua João Pinto, D. 25
� ��. (Em frente ao Tesouro do Estado)

� , ,�I Florianópolis
, ,-

- - 7 Telefone 1448
nnnTU�O pnTOLOGICnS SANTA CATAR1NA

Medina Farm. Malhai Alves de Souza
Farm. L. da Costa AvUa

"nua.«1�nJII D

Sapatos para Senhoras
Aproveitem os preços vantajososl

Os mais modernos modelos!
Tudo não vaI além de Cr$ 50,001

S�pataria
Rua Cona. Mafra,,41

Exames Anátomo-patológicos.
Diagnóstico precoce do gravidez.
Sôro. diognósticofi
Hematologia
Copro1ogia.

J;ii[:i;.o.,__ , '

lia contra certos !ofrimen�
tos que periódicamente
afliqem a mulher em
Iodas as laMs da vida

_

na pubetdade. na idade
adulta. na idade critica.

A Saude da Mulher
é o remédio que bOI DO

nome o lHUmO de $U@-
vlrt.... , o"� ,(;'1" �

}��'::J'''''''' '.'1"]:",
. _\��or

Barreiros

Serviço de transfusão de sangue. Vadnação anti-dilül'ico
(CRUPE) com próva d� Schick.

Análisew químicas de; Farinhall. bebidos, café, mel, água. potd.
veis e para usos industriaili (feeularia8, cervejar1aaJ.

A

SIIA 1'�()P�IA
"
i

j
Siga a voz da experi

encia. Faca o que têm
feito milhares de Senho-
raso que devem sua saude
normalizada e livre de
contratempos ao grande
remédio A Saude da
Mulher. Regulador. tôni
co. anti-doloroso. A Saude
cia Mulher é urna gOIan·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cem mil alemães estão cercados
LONDRES, 6 (U. P.) ••• INFORMA O "EVENING STANDARD" QUE A BATALHA PELOS PORTOS DO CANAl. DA MANCHA

ESTÁ CHEGANDO AO AUGE. OS CANADENSES JÁ VARRERAM EXTENSA FAIXA LITORÂNEA� ENCONTRANDO-SE A

LINS 4 KMS. DE- BOULOGNE. AS UNIDADES BLINDADAS BRITÂNICAS, QUE PENETRARAM NA HOLANDA, ESTÃO AGO

RA A 50 KMS. ALÉM DE ANTUÉRPIA. PELO VISTO, OS ALIADOS PROCURAM COMPLETAR O ENVOLVIMENTO DE UNS
CEM MIL ALEMÃES CERCADOS; DE UM LADO, PELAS .FÔRÇAS ANGLO.AMERIC!\NAS, TENDO PELO OUTRO O MAR.

f
Roma, 5 (U. P.) - Na pró

pria Itália luta-se pesadamen
te no setor do Oitavo Exército,
onde os alemães resistem de
sesperadamente' ao longo do
rio Conca. Apesar disso, os bri
tânicos investem sôbre Rimini
e chegaram a dez kms. da mar
gem sul do vale do rio PÓ. A

.. • ••• tomada de Rimini abriria ca-

Nao haverá fll.as nem privilegiados. minI:0 p��a uma investida rl;l-
, Imo a Itália do Norte, atraves

. Oual a perceo1lagem de osso das largas planícies que ca-

. '.
.

. ,ractel'izam a região. Por isso

�I�: � (E.) .: Finalmente com_ as autoridades da COOld�: Imesmo, a primeira divisão de
(diz ° Jornal ),.0 assunto 9-a n�çao, empe,nI:adas em ape, 'paraquedistas alemã resiste I

car.ne en(�ontrou Ju�t� e .raclO- feI.çoar ao. n;ax!mo suas pro- com verdadeiro fanatismo na-Inal. solução na providência do pnas p:'ovIdenclas. .

I uela cidade.
'

racloname�to, adotada pela A paisagem urbana, vai p�r-
q
Roma 6 (U P) _ ° 't _,

Coordena ao t m d t t ecto odio ,... s n01 e

_ �, ' .e a ex: rar � er, por an o, um asp -

americanos conquistaram Spi-'
execuça? J.a �oJe. As instruções so que ofend.eu n�ssos olhos du- chio, a 12 quilômetros ao norte

I

q�e os jornais t�oc.aram . em, r�nte meses. as filas da madru- de Ernpoli, Também ocuparam
mlUdo� para o p�bhco oner;t-. gada, de onde voltavam os po- Lampaecchio Stabbia e Lazza
tam sobre o caminho a.seguir í bres ,compr�dores com de�Iu- reto e qua�e ultrapassaram
pa�a q�e cada .qu.aI consiga as-

i
XO, ,dores articulares e olh�Iras completamente as elevações de

segurar-se o dlre:to de rece_b�rj- as vezes sem .� ?arne. AIJ?-da Monte Písano por ambos os

c.arne sem. atrop_elo, sem vigi- bem. Grande serviço_com ISSO flancos e ameaçaram a estrada,
Iía e, sem discussão. Carne .�ou: prest?u a Coordenaç�o at;> pO; çie Pistoia. Nos .Apenlnos as pa
ca, e verd�de, mas pacífica V?, so lh� c�bendo, daqm'pos

trulhas penetraram mais de
mente o.btlda. . .

diante, nao relaxar as m�dlda 1.600 metros ao norte e nordcs-
° regime, que h?J� se., extín- com�lementares, que hao de. te de San Angelo, ao largo do

gue, com. a provídêncía ora assegurar pleno SU,C'àSSO ao ra-
curso superior do rio Metauro.

ado�ada, tmh.a, tO?OS ?s m<:0:r;.- cíonamento da carne. loutras patrulhas, no curso eu-

y.e�I.entes po�sIvels e Imagma-. -

. _ perior do rio Arno, entraram
VeIS. favorecia em alt� esc�- RI?, � (E.) - N.a reumao da

'em contacto com 05 nazistas O comunicado aliado em 9 mil o número ele pris.io-
1� ? �ercado n�g�02 crIav� PTl- OOJ:llssao ConS�ltI�a do Abas: lem vários pontos. Mais para Londres, 5 CU, P.) -- É se-I neiros feitos. Quarenta tan

vIlegI?S na aquisiçao, obl'1gav.a te�Imepto, o sr. Adelmar Bel leste de Toleta os alemães re- guinte o comunicaelo elo Su- ques, 1.500 veículos-motor to

as. cnadas a madrugar nas fí- tr�o, represen�ante �os. consu-: sistem enérgicamente. premo Comando Aliaelo: "An-I rum capturados ali destruidos

la� p�rturbava os SerVIç?S �o- mídores, lembrou ter SIdo. ,as- Roma, 5 (U. P.) _ Oficial- tuerpía foi libertada. Após dois pelas fôrças de terra e ar. Bol

m���IC�s com as complicações sentado qu�, com o raclOna� mente, os aliados em ação na dias de avanço, através da Bél-. sões inimigos locais foram

OrIg�naIs com aq�eIas pela ne- m�nto da eaI,�e, as qu_otas ate Itália estão de posse da estra- gica, o exército aliado entrou I varridos do sul de Touruaí e
cessidade do serviço extra e fo- q:umhentas gramas nao deve- da da linha Pistoia Florenca. na cidade ontem à noitinha. As II zonas oeste de Villeroi e no

raNdethorlRs. t. . namd contter osso, nCem °ItChda- Roma, 5 (U. P.) _:_ ° Quinto primeiras horas do dia, nossas. roeste }lons. Os avanços fo-
aura men e, mconvenIen-,ma o con ra-peso. onsu a o, E

'

it
.

d L t· , 1 , ' reít � 1
.

t t d
_

lt d Sílvi M' d S
.

d
xerci o se aproxima e ucca. ropas em marc la' para sul I am rertos a S11 de Charleroí

es ou !OtS po erao resud ar °loRs'r: 1 VIa toaIad' °M eb�vl:ço -oe I Alemanha conquistaram Lou- nas. proximidades ele FIOl'enet.·novo SIS ema, mas evemos acionamen a o I izaca -----..

I D
h' Ih 1 êdít de E

,.

1 'as CASA PEQUENA vain, lVIalmes e Alost, a norte e eaumont. Na vale do Mos?
aurir- e um amp ocre 1 o conormca, esc areceu que ,.'

simpatia e boa vontade pelo quotas até trezentas gramas,. I do So_mme. ,uma conitr�lUa pra-I superror, nossas fôrças �valllç�-
que apresenta, ao simples exa-fserão desprovidas de osso. Con- ,Necesslta-s; de uma, �o gl'ess�o est� �en?o reíta. Nos- ra�l a nordeste. de Sall1t-l\�1-
me prévio, de superior ao ou- tudo, as quotas superiores, in- rem I confortaval, com qu rn

: sas yoP�s chega.Iam a Monter- cbael. Paut;o I�als a su.l, nao

troo As esperanças maiores não clusive a. de quinhentas gra- t:,l reguI?r, p_ora casal sem relll1. Forças a�:a?as n� z_ona houve alt:r�çoes a assmal_ar.
irão' para os açougueiros, que, mas, destinadas a três pessoas, filhos. 'Oa-se flador. Cartas, de 1\1ons, na B�J!71ca, elll:l11.1a- O, tempo 11l11ltOU as. operaçoes
de modo geral, têem desservido terão osso ou contra-peso até o para esta redação, a W. ram amplo bO.lsao geI'l:la'lllCO aere,�8, durante o dla de on-

a freguesia, ou explorando-a, máx!Ímo de vinte por cento, sô- N C. 5 v. 2 a sudoeste da Cidade. EstIma-se tem.

ou tratando-a mal mas ficarão :we o pêso total.

Na Itália

Florianópolis, 6 de Setembro de 1944

a carne racionada, no Rio

Concurso para o Banco do Brasil S. A.
PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,

Curso organizado pelos srs. Euclides Fernand�s, I N F L A M A ç O E S,
Osmar Cunha e Ruy Marques.. funcionários do Banco
do Brasil S. A., para preparar candidatos a escritu- C O C E I R AS,
rários contratados do referido Banco. F R I E I R A 5

As inscrições no Curso encerrar-se-ão no dia 9 de

I
I

setembro próximo. NUNCR EXISTIU IGURL ESPINHAS, ETC.
_

Com exceção de Dactilografia, lecionam-se todas
.s matéda" Português, Francês, Inglê, Aritmética I A R

,.

d I:o:2��?��iI��!;?t�:' O CONCUR:sa. 18 anos I Moscou, �(!�!� A rádio�Ea���� paJ!Ç�Or!�ãO co!ra a�u�tq�f��
O caso das obras d�sta c�pital ve.iEul..JU . sensa-I!guerra movi?� pela .�l.emanha, !convencê-l� a desertar da c:au-

ClOnaI mformaçao: a decla.ra- contra a Umao Sovletlca". sa de Berllm.
de Humberlo de ção de guerra da Russia à Bul- -

_

Campos gária. lia nota r.·'1tlegue pelo Londres, 5 (U. P.) - Acredi- Londres, 5 (U, P,) - Noti-

. .

comissário Mo!oto'/ ao repte- ta-se que as tropas russas atl'a- da-se em fonte autorizada que
Rio, 6 (E.) --:- Deu en��ada ,

RIO, 6 (E_.) - pe:o seu ad�o- s���ante .b�l�aro, o govê�'n() 50- vessa:-a.m já as fr.onteÍl�as da Ia Rússia submeteu préviamen
no Supr.emo TrIbunal MIl1:tar,. gado, sr. M,llton Balbosa, � VI�- VlctIC� I?ICIalmen..�e ;:tecIam Bulgana,: numa sm1Ul��ne� a jte à Gr.ã-Bretanha e aos Esta

um pedldo de habeas corpus : v� Humbel to de qampo� mtel- que ha tres anos ;1 .cmlgana co- � de.:laraçao das hostllldades. dos Umdos sua declararão de

impetrado ,�m favor �e Paulo p�s �'ecurs? ao �UlZ efe�IVo da labora com os alen,àes. Cor:.tu- iRe�01�da-se, a :p�'�pósito, que os guelT� à ,B:ulgária. Em Moscou,
Kns, tamliem conhecIdo por 18 Vara, SI. SadI Gusmao, �on- do - acrescentou - nada flze- exercItos SOVletIcos est:J.vam o comlssano Molotov informou

Pavel Kris, bacharel em �ireit.o ! tra .a .sente�ça do seu substItU- ra. a .R'lÍ�sia àté ��'Ol'il para 1'e- acampados numa zona de uns
I
à imprensa que a declaração de

pela.s Faculdades das UmversI-1 to, JUIZ Alfred.o Russel, no caso pnmlr esse auxIlIO, reconhe- 300 kms. da fronteira búlgara, guerra foi notificada ao minis
dades de parís e de Viena. ° das obras "pslcografadas" da- cendo que os búlgaros não dis- e que os aliados fazendo pres- tro búlgaro às 19 horas de hoje.
impetrante alega que se encon- ,quele escntor. Em a:nexo a:o punham de recursos para [,8

_

tra preso na Casa de Detenç:ao a�Tavo, o advogado Junta va- opôrem aos desejos do Reich. � iiiiii__iiiiiiiiiiiii_"__.iiiiiiã_ãU__"_iiiiiiii _
de S. Paulo desde o dia 27 de nos trechos �e Humberto" d.e Hoje, porém, em que os aliados

julho do corrente ano por deter- Campos, em vIda, e outros ps,· selaram o destino da Alema

minação do comandante da 2a cograf�dos", para demonstrar nha em face de uma inevitável

Região Militar, já se tendo es- o pl��·:.o. 5!;t: _ x:��e�.�e_ :��t:e.�, derrota, ainda não querem os

gotado o prazo legal para a sua
...n __ h"' __

.�".h.�_"'" búlgaros deixar de participar
formação de culpa. Paulo Kris I Se V. S. desejar um corte de Ido bloco antí-germânico, como
está preso porque a censura casemira, linho ou tropical, Iacabam de fazer a Finlândia e

postal encontrara em 'sua cor- em côres firmes e belos pa- a Rumânia. Diante dêstes fa

respondência uma carta con-i drõer, procure a Loja das Ca-Itos - conclue a declaração de
tendo referências desairosas ao

j
semiras - Rua Conselheiro Moscou - o govêrno sovtético

no�.sQ pais. Mafl,'al Eh\. j considera a atuação do �QvêrnQ

Rua Trajano 33. so�LORIANÓPOLIS
Propaganda ilustrada em jornais;

DESENHOS - TEXTOS _ CLICHÊS
CARTAZES e FOLHETOS

de vez em quando, com novas idéias e novos planos, a propaganda

de. sua firma, para que os bons negócios continuem aparecendo.

- uma

li}t;1 :I-li)ii PR���':�:;�"
- oferece aos seus clientes
propaganda sempre diferente e moderna _

o Que a Censura
descobriu

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro Civil)
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